
Concert	  in	  Koekange:	  7	  maart	  2014	  
	  

Balkanorkest	  Zadar	  met	  De	  bruiloft	  der	  7	  zigeuners	  	  
	  

Zadar	  is	  een	  ensemble	  dat	  sinds	  1984	  samenspeelt.	  De	  groep	  heeft	  door	  het	  hele	  land	  en	  ook	  buiten	  
de	  landsgrenzen	  vele	  concerten	  gegeven.	  Zadar	  speelt	  muziek	  uit	  het	  voormalig	  Joegoslavië,	  
Roemenië,	  Bulgarije,	  Griekenland,	  Albanië	  en	  Hongarije,	  daarnaast	  speelt	  de	  groep	  klezmermuziek.	  	  
In	  het	  programma	  ‘De	  bruiloft	  der	  7	  zigeuners’	  hoort	  u	  onder	  meer	  de	  kenmerkende	  Sevdah;	  
melancholieke	  liederen	  uit	  Bosnië,	  liederen	  en	  dansmuziek	  met	  opzwepende	  ritmes	  in	  onregelmatige	  
maatsoorten	  uit	  Macedonië	  en	  Albanië	  en	  virtuoze	  dansmuziek	  uit	  Servië.	  
	  

	  
	  

Zadar	  bestaat	  uit:	  	  Friso	  Molewijk-‐viool,	  Martin	  Stolp-‐Klarinet,	  Joke	  Bout-‐Accordeon,	  	  
Saski-‐	  Andriessen	  Contrabas	  ,	  Chris	  Zitter-‐	  Zang,	  	  

Erik	  van	  Schelven-‐gitaar	  en	  Hans	  Koerts	  Meijer-‐slagwerk	  
	  

In	  1939	  verscheen	  de	  roman	  ‘De	  bruiloft	  der	  7	  zigeuners’	  van	  A.	  den	  Doolaard.	  Het	  	  boek	  was	  razend	  
populair	  in	  de	  70-‐er	  jaren.	  Geïnspireerd	  door	  dit	  boek	  kwamen	  Nederlandse	  toeristen	  in	  de	  jaren	  
zeventig	  en	  tachtig	  massaal	  naar	  Ohrid,	  het	  stadje	  in	  Macedonië	  waar	  een	  groot	  deel	  van	  dit	  verhaal	  
zich	  afspeelt.	  Daar	  staat	  zelfs	  een	  monument	  voor	  de	  schrijver.	  
De	  roman	  gaat	  over	  de	  fotograaf	  Branko.	  Branko	  is	  34	  jaar	  en	  heeft	  	  al	  een	  wild	  leven	  achter	  de	  rug.	  
Op	  zijn	  reizen	  spelen	  zigeunermuzikanten	  een	  grote	  rol	  en	  tijdens	  elke	  reis	  is	  Branko	  hartstochtelijk	  
verliefd	  op	  een	  andere	  vrouw.	  Al	  die	  liefdes	  eindigen	  treurig,	  maar	  eindelijk,	  in	  Ohrid	  in	  Macedonië,	  
leert	  hij	  de	  20-‐jarige	  Doesjka	  kennen.	  Na	  drie	  dagen	  vraagt	  hij	  haar	  ten	  huwelijk.	  Op	  de	  vooravond	  
van	  hun	  bruiloft	  wordt	  gegeten,	  gedronken,	  gedanst	  en	  natuurlijk	  muziek	  gemaakt	  maar	  voor	  Branko	  
wordt	  het	  een	  confronterende	  avond………	  
	  
Voor	  dit	  verhalend	  concert	  heeft	  de	  groep	  onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  liederen	  die	  de	  basis	  voor	  de	  
roman	  vormen.	  Orkest	  Zadar	  vertelt	  het	  verhaal,	  speelt	  de	  liederen	  en	  dansmuziek	  en	  brengt	  de	  
bruiloft	  weer	  tot	  leven.	  
	  
Protestantse	  kerk	  Koekange	  
Aanvang	  20.00	  uur,	  Zaal	  open	  om	  19.30	  uur	  
Entree	  €10,00	  inclusief	  koffie	  of	  thee	  in	  de	  pauze	  
www.zadar.nl	  


